
Praktische informatie
Er starten 2 keer per jaar cursussen voor vrouwen. Eèn 
keer in september/oktober en èèn keer in 
februari/maart.

De actuele cursussen vind je op de site onder de knop: 

actuele agenda

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief met actuele 
cursussen. Je ontvangt die dan 2 keer per jaar.  Je kunt je 
via de site, onder de knop nieuwsbrief, aanmelden. 

Wijs Weerbaar
De trainingen worden verzorgd door Marieke van Veen 
en haar collega’s  van bureau Wijs Weerbaar. 

www.wijsweerbaar.nl

postbus 60112, 9703 BC Groningen
tel: 050-5412999
mail: mvanveen@wijsweerbaar.nl

Cursus

Weerbaarheid en Zelfverdediging 

voor vrouwen 

http://www.wijsweerbaar.nl/
mailto:mvanveen@wijsweerbaar.nl


Cursus Zelfverdediging en Weerbaarheid

Het doel van de training is om je weerbaarheid te 
vergroten, zodat je in vervelende, lastige en bedreigende 
situaties beter voor jezelf kunt opkomen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod in de training:

• Gronden, letterlijk en figuurlijk stevig op je benen staan 

• Houding en uitstraling 

• Eigen kracht ervaren

• Opkomen voor jezelf 

• Herkennen en aangeven van je eigen grenzen 

• Veiligheid op straat 

• (Seksueel) lastiggevallen worden door bekenden en 
onbekenden 

• Zelfverdediging

In het mentale deel van een les besteden we aandacht 
aan het herkennen en aangeven van je grenzen. Je leert 
voor jezelf op te komen in alledaagse situaties. Door 
middel van oefeningen en rollenspel oefenen we hoe je 
op overtuigende wijze je grenzen kunt stellen. Daarbij 
zijn stemgebruik en lichaamstaal erg belangrijk. Er is 
aandacht voor hoe je onveilige situaties kunt herkennen 
en voorkomen en wat je kunt doen als je in een onveilige 
situaties zit. Verschillende manieren van reageren 
worden besproken en geoefend. Je  leert je sterke kanten 
kennen en nieuwe mogelijkheden ontwikkelen. 

In het fysieke gedeelte komt aan de orde hoe je ook 
fysiek stevig in je schoenen kunt staan. Na een korte 
warming-up leer je hoe je een klap of trap kunt afweren 
en hoe je los kunt komen als iemand je vastpakt. Je leert 
eenvoudige zelfverdedigingstechnieken, waarmee je je 
kunt verdedigen in geval van nood. De technieken 
oefenen we op stootkussens, zodat je de kracht van de 
technieken kunt ervaren. Je zult merken dat je sterker 
bent dan je denkt. 

De training is voor vrouwen die:

• zich veilig willen voelen op straat

• beter voor zichzelf willen opkomen

• hun grenzen duidelijker willen aangeven

• zich bang of onzeker voelen naar aanleiding van een 
gebeurtenis of nare ervaringen

• zichzelf willen kunnen verdedigen

• hun eigen kracht willen ontdekken

• zich zekerder willen voelen

• zin hebben in een afwisselende, actieve training

Als je een handicap, blessure of beperking hebt is dat 
geen beletsel om mee te doen. We kijken naar wat ieder 
voor mogelijkheden in zich heeft.

Daarnaast zijn er korte cursussen voor vrouwen met een 
beperking. 


